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NAZWA JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ SZPITALA: DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY

STANOWISKO: PALACZ   KOTŁÓW   PAROWYCH   WYSOKOPRĘŻNYCH

WYMAGANIA:

NIEZBĘDNE: · wykształcenie zawodowe lub świadectwo czeladnicze
· uprawnienia kwalifikacyjne typu „E” grupa 2 i grupa 3

DODATKOWE:

CECHY OSOBOWE:

· 2  lata  praktyki zawodowej w obsłudze kotłów parowych
wysokoprężnych opalonych gazem ziemnym i olejem o ciś do 1
MPa

· W obsłudze stacji wymienników parowo-wodnych
· W obsłudze urządzeń towarzyszących

· odpowiedzialność, samodzielność w pracy , kultura osobista ,
lojalność względem przyszłego pracodawcy

WYMAGANE DOKUMENTY W
PROCESIE REKRUTACYJNYM:

1. informacja „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla
potrzeb procesu rekrutacji przez Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Biziela,
zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych ”

2. Podanie o przyjęcie do pracy.
3. CV
4. kopia  dyplomu ukończenia szkoły
5. kopie certyfikatów , dyplomów  i  zaświadczeń o ukończonych

kursach, szkoleniach potwierdzających umiejętności kandydata

ZAKRES ZADAŃ:

- obsługa i utrzymanie ciągłości produkcji energii cieplnej  w postaci pary
technologicznej na potrzeby przemiany energii;
- obsługa i utrzymanie ciągłości wymiany energii cieplnej w
wymiennikach C.O., C.W.U., technologii;
-   obsługa, konserwacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń
produkujących i przetwarzających energię cieplną;

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA
DOKUMENTÓW

DODATKOWE INFORMACJE

Dokumenty należy składać w terminie: od dnia ogłoszenia do dnia
31.08.2019r., w godzinach od 8:00 do 14:00  w Kancelarii Szpitala (lub
przesłać pocztą na adres szpitala),w kopercie z adnotacją: „Dział
Zarządzania Zasobami Ludzkimi – rekrutacja w Dziale Administracyjno-
Technicznym” osoba do kontaktu: koordynator Działu A-T 52 3655 394
od godz. 700 do godz. 900

- informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami
- na stronie www.biziel.umk.pl zamieszczona  została klauzula
   informacyjna zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie
   Danych (RODO)


